
 
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ            МІСТА МИКОЛАЄВА 

КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ ФФММ 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

« 23 »    лютого      2022 року       м. Миколаїв 

 

Засідання КДК ФФММ 
 

Присутні: 

1. Винарский П.Ф. – голова. 

2. Піскер В.О. – член КДК; 

3. Гайчев С.А. – член КДК; 

 

Порядок денний: 
 

1. Розглянули ситуацію, що виникла під час матчу № 25А зимової першості 

міста Миколаєва з футболу 8х8 сезону 2021/22 р., який відбувся 17.02.2022 р. між 

командами “Лідер-2” та “Фенікс”. Гравець команди “Лідер-2” Юрій Журавльов 

під час гри скоїв серйозне ігрове порушення. Ознайомившись з рапортом арбітра 

матчу та заслухавши пояснення арбітра матчу, 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

за серйозне ігрове порушення, враховуючи вимоги дисциплінарних санкцій, 

що застосовуються до футболістів за порушення норм статутних і регламентних 

документів та у відповідності до статті 11 Дисциплінарних правил ФФУ, 

дискваліфікувати гравця команди “Лідер-2” Юрія Журавльова на 1 гру та 1 гру 

умовно. 

 

2. Розглянули ситуацію, що виникла під час матчу № 30 зимової першості 

міста Миколаєва з футболу сезону 2021/22 р., який відбувся 20.02.2022 р. між 

командами “ДЮСШ-5 Ю16” та “Кар’єр”. Гравець команди “Кар’єр” Олександр 

Чорненький отримав друге попередження під час гри за неспортивну поведінку та 

прояв незгоди з рішенням арбітра. Ознайомившись з рапортом арбітра матчу та 

заслухавши пояснення арбітра матчу, 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

за отримане друге попередження під час гри за неспортивну поведінку та 

прояв незгоди з рішенням арбітра, враховуючи вимоги дисциплінарних санкцій, 

що застосовуються до футболістів за порушення норм статутних і регламентних 

документів та у відповідності до статті 11 Дисциплінарних правил ФФУ, 



дискваліфікувати гравця команди “Кар’єр” Олександра Чорненького на 1 гру та 2 

гри умовно. 

 

3. Розглянули ситуацію, що виникла під час матчу № 27 зимової першості 

міста Миколаєва з футболу сезону 2021/22 р., який відбувся 20.02.2022 р. між 

командами “СДЮШОР Миколаїв Ю15” та “Корабел”. Гравець команди 

“СДЮШОР Миколаїв Ю15” Захар Гелетишак під час гри позбавив суперника 

очевидної можливості забити гол. Ознайомившись з рапортом арбітра матчу та 

заслухавши пояснення арбітра матчу, 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

за позбавлення суперника очевидної можливості забити гол, враховуючи 

вимоги дисциплінарних санкцій, що застосовуються до футболістів за порушення 

норм статутних і регламентних документів та у відповідності до статті 11 

Дисциплінарних правил ФФУ, дискваліфікувати гравця команди “СДЮШОР 

Миколаїв Ю15” Захара Гелетишака на 1 гру. 

 

 
 

 

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

Голова КДК   П.Ф. Винарский 

 

 

 


